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อนุโมทนา

ที่วัดญาณเวศกวัน ในป ๒๕๕๑ นี้ หมูญาติและมวลมิตรอันมี นาย
แพทยเกษม อารยางกูร เปนประธาน ไดเปนเจาภาพจองกฐินไว โดยแจงวา
จะนาํผากฐินมาทอดถวายแกสงฆ ในวนัอาทติยที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๑

การทอดกฐินเปนงานบุญใหญ ซึ่งเปนสังฆทานประเภทกาลทาน อัน
มีไดเฉพาะในเวลาที่จําเพาะตามพระพุทธบัญญัติ พุทธศาสนิกชนไดถือ
ปฏิบัติเปนกุศลประเพณีสืบมา มีความหมายสําคัญทั้งในทางพระพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรมไทย การทอดกฐินเปนกิจกรรมแหงความสามัคคีที่
รวมใจหมูญาติมวลมิตรใหมาทําบุญรวมกัน และความสามัคคีในกุศลก็เปน
บุญจริยาอยางหนึ่ง จึงเปนทั้งความสามัคคีในการทําบุญ และเปนบุญแหง
ความสามัคคี ที่ทําใหเกิดเปนมหากุศล

ในการนี้ คุณกานดา อารยางกูร และคุณบุบผา คณิตกุล ซึ่งได
ขวนขวายในการจัดเตรียมงานมาแตตน มีกุศลฉันทะที่จะแจกหนังสือธรรม
ทานเลมใหมอันเหมาะกับงาน ดังปรากฏเปนหนังสือเล็กๆ เลมนี้ ซึ่งมีชื่อวา 
ราเริงสดใส สูความเกษมศานต

ขออนุโมทนาหมูญาติมวลมิตรที่รวมศรัทธามาสามัคคีกันทาํงานบุญ
คร้ังสําคญั อนัมกีารบาํเพ็ญธรรมทานเพ่ือความเจริญธรรมเจริญปญญาของ
ประชาชนประกอบดวย ชวยใหกฐินทานนัน้มมีหานสิงส อาํนวยประโยชนสุข
อยางกวางขวางไพบูลย ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย งอกงาม
ในธรรมและความสุขทุกเมื่อ
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สูความเกษมศานต

ทําใจใหราเริงสดใสทุกเวลา

ไมนานน้ี มีพระใหมขอใหบอกวิธีไปสูนิพพานในชาติน้ี

ท่ีเขาใจงาย ก็ไดอธิบายหลักอยางงายๆ ใหทานฟงบาง แต

หลักอยางงายน้ันก็ยังเขาใจไดไมงายนัก ก็เลยบอกวิธีท่ีมองดู

หรือไดยินแลว พอจะรูสึกวาท้ังงายและเขาใจงาย

พระพุทธเจาตรัสไววา

ภิกษุผูมากดวยปราโมทย  เลื่อมใสในคํา
สอนของพระพุทธเจา พึงบรรลุสันตบทท่ีสงบ
สังขาร เปนสุข๑

คําสําคัญในท่ีน้ีคือ “ผูมากดวยปราโมทย” ซ่ึงแปลจาก

คาํบาลวีา “ปาโมชชฺพหโุล” ปราโมทยก็คอื ความราเริงบันเทิงใจ
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๒

ความสดช่ืนเบิกบาน

สวนสันตบท หรือศานตบท คือสันติท่ีเปนจุดหมาย ก็

ไดแกนิพพาน

รวมความวา พระท่ีมีปราโมทยมากๆ มีจิตใจสดใสเบิก

บานอยูเสมอ จะถึงนิพพาน

ไมเฉพาะคาถาน้ีเทาน้ัน ใกลกับคาถาน้ีเอง คือในคาถา

ธรรมบทหนาเดียวกันน่ันแหละ ก็มีพุทธพจนอีกคาถาหน่ึงวา

แตน้ัน ผูมากดวยปราโมทย  จักทําทุกขให
หมดส้ินไป

พุทธพจนน้ีก็มีความหมายอยางเดียวกับคาถากอนน่ัน

เอง แตกอนจะถึงขอความทอนน้ี พระพุทธเจาไดตรัสถึงชีวิต

ความเปนอยูการประพฤติปฏิบัติตัวของพระภิกษุท่ีจะมาก

ดวยปราโมทยไวดวย ขอยกมาใหดูเต็มๆ วา

ในหลักพระศาสนาน้ัน มีขอปฏิบัติพ้ืนฐาน
สําหรับภิกษุผูมีปญญาในพระศาสนานี้ ดังน้ี 
กลาวคือ ความรูจักครองอินทรีย ความสันโดษ 
และความสํารวมในปาติโมกข พรอมน้ัน เธอจง
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คบหากัลยาณมิตร ท่ีมีอาชีวะบริสุทธิ์ ผูไมเกียจ
คราน พึงเอาใจใสในการปฏิสันถาร ฉลาดในการ
ประพฤติศีลและขอวัตรท้ังหลาย แตน้ัน เธอผู
มากดวยปราโมทย  จักทําทุกขใหหมดส้ินไป๒

“ปราโมทย” คือความราเริงแจมใสสดช่ืนเบิกบาน

บันเทิงใจน้ี เปนคุณสมบัติสําคัญท่ีตองถือวาควรมีไวเปนพ้ืน

จิตประจําใจตลอดเวลาเลยทีเดียว

ถาปฏิบัติธรรมถูกทาง ตองไดปราโมทย

พระพุทธเจาตรัสถึงปราโมทยน้ีบอยมาก เราต้ังเปนจุด

กําหนดไดเลยวา เมื่อใดพระพุทธเจาตรัสแสดงความกาวหนา

ในการปฏิบัติธรรมมาตามลําดับ พอการปฏิบัติน้ันเขาทางถูก

ตองดี ก็จะมาถึงจุดเร่ิมรวมลงตรงท่ีเดียวกันวา “เกิด

ปราโมทย”

ตัวอยาง เชน คนท่ีออกไปบวชเปนภิกษุแลว เมื่อตั้งใจ

ประพฤตปิฏบัิตดิ ี พอรักษาศลีไดถูกตอง ไมมคีวามเดอืดรอนใจ 

ก็เกิดมปีราโมทยข้ึนมา๓
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หรือบางทานยกเอาหลักธรรมคําสอนท่ีไดฟงหรือไดเลา

เรียนไว ข้ึนมาตรึกตรองพิจารณาเกิดความเขาใจ ก็มี

ปราโมทย๔

หรืออยางชาวบานท่ีเปนคนมีความคิด พิจารณาเห็น

ผลดี-ผลราย ของกรรมดี-กรรมช่ัว มองดูตัวเองวาดําเนินชีวิต

ดีงาม ไมไดเบียดเบียนใคร สํารวมระวังการใชกายวาจาใจไม

ไดทําใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย มีความมั่นใจวาแมถึง

คราวจะตายก็ตองไปเกิดดีแน พอมองเห็นอยางน้ี ก็เกิดมี

ปราโมทย๕

หรืออยางคนท่ีเจอทุกข ก็หาทางออก ทําใหไดสนใจ

และไดพบหลักคําสอนท่ีดีท่ีจะแกปญหาคลายทุกขได ก็เกิด

ศรัทธามีความมั่นใจ แลวก็มีปราโมทย๖

หรือวาผูใดก็ตาม รูจักดู รูจักคิด รูจักพิจารณา ท่ีเรียก

วามีโยนิโสมนสิการ พอมองสิ่งท้ังหลาย ก็แยกแยะหย่ังลงไป

เห็นความจริงของมันท่ีมีลักษณะความเปนไปอยางท่ีเรียกวา

ไตรลักษณ พอเกิดความเขาใจมองเห็นความจริง ก็เกิด

ปราโมทยข้ึนมา๗
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หรือญาติโยมบางคนระลึกถึงพระพุทธคุณ มีความ

เลื่อมใสลึกซ้ึงแลว ไมหยุดไมพอแคน้ัน เพียรพยายามปฏิบัติ

ใหย่ิงข้ึนไป เมื่อเปนอยูโดยไมประมาทอยางน้ี ก็เกิดมี

ปราโมทยข้ึนมา๘ ฯลฯ

พอปราโมทยเกิดข้ึนแลว ก็เปนจุดหัวตอท่ีจะพัฒนาไป

เปนสมาธ ิ แลวสมาธน้ัินก็เปนฐานทําใหจิตใจเหมาะแกการใช

ทํางานท่ีจะใหปญญาเกิดข้ึนมาและพัฒนาตอไป

ทําหาขอนี้ได จิตใจจะดีจริงๆ

เมื่อก้ีน้ีไดบอกวา พอเราปฏิบัติธรรมถูกตองไดผล 

ปราโมทยก็จะเกิดข้ึนมาเปนคุณภาพจิตใจขอตนของผูเขา

ทางแลว และท้ังเปนจุดหัวตอท่ีจะพัฒนาไปเปนสมาธิ

ทีน้ีก็ขยายความอีกหนอยวา ปราโมทยท่ีจะพัฒนาไป

จนเกิดเปนสมาธิน้ัน ถาใครสงัเกตจะเห็นวา พระพุทธเจาตรัส

แสดงขอธรรมท่ีจะเกิดรับชวงตอกันไปไวตามลําดับและเปน

ชุดเลยทีเดียว ไมวาตรัสท่ีไหนเมือ่ไร ก็ตรัสเหมอืนกันหมด คอื

พอเกิดปราโมทยแลว ก็จะเกิดปติ ตอดวยปสสัทธิ แลวสุขก็
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ตามมา แลวก็เปนสมาธิ รวมท้ังหมดมี ๕ ขอ หรือเปนองค

ธรรม ๕ คือ

๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ

๒. ปต ิความอิม่ใจ ปลืม้ใจ

๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็น เรียบร่ืน ผอนคลายกายใจ ไม

เครียด (ขอใหสงัเกตวา ปสสทัธน้ีิเปนขอท่ีประสานระหวางกาย

กับใจ คอืพอเกิดปสสทัธ ิใจผอนคลาย กายก็ผอนคลาย และถา

กายผอนคลาย ใจก็ผอนคลาย เชนเดียวกับความเครียดท่ีตรง

กันขาม ถากายเครียด ใจก็เครียด ถาใจเครียด กายก็เครียด)

๔. สุข ความฉ่าํช่ืนร่ืนใจ จิตคลอง ไมมอีะไรกดดันบีบคัน้

๕. สมาธิ ภาวะท่ีจิตมัน่แนว อยูตวั ไมมอีะไรกวน และจิต

น้ันอยูกับสิง่ท่ีตองการไดตามตองการ

ถาปฏิบัติธรรมถูกทาง และเขาทางท่ีถูกแลว ก็จะเกิด

ธรรมท่ีเปนคุณภาพจิตใจ ๕ ขอน้ีหนุนตอกันไปตามลําดับ

อยางน้ี เปนชุดท่ีบางทีก็เรียกช่ือรวมกันวา “ธรรมสมาธิ”๙ คือ

การท่ีองคธรรมหรือคุณภาพจิตใจ ๕ อยางน้ันตั้งแนวหนุนเขา

กันมั่นไดท่ี
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เมื่อองคธรรมประสานเขากันไดท่ีมีธรรมสมาธิแลว จิต

ก็จะต้ังมั่นไดท่ีตามมาเปน “จิตตสมาธิ” ซ่ึงกินความหมาย

รวมตอไปไดถึงวิปสสนาและมรรคเลยทีเดียว

แลวก็อยางท่ีบอกแลวขางตนวา เมือ่องคธรรมดานคุณ

ภาพจิตใจเปนปจจัยหนุนกันมาจนเกิดเปนสมาธิอยางน้ีแลว 

สมาธน้ัินก็ทําใหจิตใจเหมาะและพรอมท่ีจะใชเปนฐานท่ีทํางาน

ใหปญญาเกิดข้ึนมาและพัฒนาตอไป

ดังน้ัน ในพุทธพจนท่ีตรัสแสดงลาํดับความกาวหนาใน

การปฏิบัติธรรม พอไดสมาธิแลว สมาธิน้ันก็เก้ือหนุนใหเกิด

ปญญา ท่ีเรียกวายถาภูตญาณทัศนะ คือการรูเห็นตามท่ีมนั

เปน เพราะจิตท่ีเปนสมาธน้ัินไมมอีะไรกวน ไมมกิีเลสครอบงาํ 

จึงไมอยูใตอิทธิพลของอคติเปนตน เมื่อมองดูหรือพิจารณา

อะไร ก็มองและเห็นตรงไปตรงมาตามความเปนจริงของมนั

เมื่อจิตใจดีมีสมาธิเปนท่ีทํางานของปญญาไดอยางดี

แลว ก็เปนเร่ืองของการท่ีจะพัฒนาปญญาใหเจริญเปนวิชชาจน

ถึงโพธญิาณ และลถึุงจุดหมายท่ีเปนความสขุอยางสงูสดุตอไป
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ตองระวังไวบาง ไมใหเขวผิดทางไปเสีย

ขอแทรกความรูประกอบในตอนนีห้นอยหน่ึงวา ปตแิละ
ความสขุ หรือแมแตปราโมทย ท่ีพูดถึงกระจายอยูในท่ีตางๆ น้ัน 
ไมใชวาจะเปนของดีท่ีจะมาเขาลาํดับในชุดอยางน้ีไดเสมอไป 
บางทีเปนปตแิละความสขุ เปนปราโมทย ท่ีระคนปนเปอยูกับ
เร่ืองบาปอกุศลก็ม ี ไดแกปตแิละความสุขท่ีเก่ียวกับอามสิ และ
เกิดจากกิเลส

ตวัอยาง เชน โลภอยากไดอะไรอยางหน่ึง พอไดมาสมใจ 
ก็ปลืม้ใจ มคีวามสขุ อยางน้ีก็เปนปตแิละสุขท่ีองิอามสิ หรือ
บางทีมโีทสะแคนเคืองจะประทุษรายเขา หรือโกรธเขา พอได
ทุบไดตไีดทํารายเขาสมใจตัว ก็ปลืม้ใจ มคีวามสขุ หรืออยาง
คนท่ีมีศัตรูเปนคูเวรกัน พอไดขาววาศัตรูตาย ก็โลงใจ เกิด
ปราโมทย ยินดีปรีดา มคีวามราเริงบันเทิงใจมาก

อยางท่ีวามาน้ี ไมใชเปนปต ิไมใชสขุ และไมใชปราโมทย 
ชนิดท่ีเปนความเจริญกาวหนาในธรรม ปราโมทย ปตแิละสขุท่ี
พึงประสงคน้ัน ไมตองพ่ึงพาหรือข้ึนตออามสิ และไมตองอาศยั
กิเลส แตเปนอสิระ ทําใหจิตดีงามท่ีเปนกุศลมกํีาลงัเขมแข็ง
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แทรกความรูวิชาการ

ขอเสริมอีกนิด เปนความรูเชิงวิชาการสักหนอยวา 

ปราโมทย กับ ปติ สองอยางน้ีบางทีรูสกึวาคลายๆ หรือใกล

เคียงกัน ดท่ีูอรรถกถาอธบิายไว สวนมากบอกวา ปราโมทยก็คอื

ปติอยางออนๆ๑๐

ถาถือวาปราโมทยคือปติออนๆ ท้ังปราโมทยและปติก็

เปนคุณสมบัตขิองจิต๑๑ ท่ีเปนไดท้ังฝายเวทนา และฝายสงัขาร 

ในแงท่ีเปนเวทนาน้ัน ท้ังสองอยางจัดเปนสขุเวทนา แตในแงท่ี

เปนสงัขารคือดช่ัีวท่ีปรุงแตงจิต ปตเิปนคุณสมบัตกิลางๆ ท่ีเกิด

ไดกับจิตท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศล๑๒ แตปราโมทยท่ีเปนอาการ

ของจิตอนัแสดงออกตอมนุษยและสตัวท้ังหลาย ก็คอืมุทิตา ซ่ึง

เปนคุณสมบัตท่ีิด ี เปนสงัขารฝายกุศล๑๓ เปนคณุธรรมอยาง

หน่ึงในพรหมวิหาร ๔

ดตูอไปอกี ตามหลกัในเรือ่งการเจริญอานาปานสตแิบบ

ท่ีเปนการเจริญสตปิฏฐาน ๔ ไปดวย ท่ีเรียกวาอานาปานสติ ๑๖

ฐาน จะเห็นวา เร่ืองปตแิละสขุ ทานจัดไวในเวทนานุปสสนา๑๔
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แตการทําจิตใหปราโมทย จัดเขาในจิตตานุปสสนา๑๕

ท่ียกเร่ืองน้ีมาพูดเสียยืดยาวน้ัน ก็ดวยอยากจะใหไม
เนนปราโมทยในแงปะปนกับปติ ท่ีเปนสภาวะฝายเวทนา แต
อยากจะใหมองปราโมทยในแงท่ีเปนอาการแสดงออกของจิต
ท่ีดีงามเปนกุศล

ธรรมชาติของจิตเองนั้นเปลงปลั่ง

ทําไมพระพทุธเจาจึงทรงเนนยํ้าบอยมาก ใหเรามจิีตใจ

และทําจิตใจใหปราโมทย คอืใหราเริงเบิกบานสดช่ืนแจมใส

มองดูงายๆ จิตใจท่ีมปีราโมทยอยางท่ีวาน้ี ก็คอืตรงขาม

กับจิตใจท่ีขุนมวัเศราหมองหงดุหงดิหรือหดหูซึมเซาเหงาหงอย 

ซ่ึงเปนจิตไมดี ท่ีเปดชองใหอกุศลท้ังหลายเขามา จิตท่ีเปน

อยางน้ันจะกีดก้ันกุศลความดีงามตางๆ ไมใหเจริญงอกงาม ไม

เหมาะไมพรอมท่ีจะใชงาน ปดก้ันความเจริญของปญญา

แตจิตใจทีม่ปีราโมทยราเริงเบิกบานสดใส แสดงวาไมมี

อกุศลหรอืตวักอกวนรายๆ เขามาครอบงาํแทรกแซง จิตเปนตัว

ของมนัเอง และเปนจิตท่ีเปดโลงโปรงเบาสะอาดหมดจดอยาง
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นอยในระดับหน่ึง ซ่ึงเอือ้ตอการเจริญพัฒนาของกุศลหรือคณุ

สมบัติท่ีดีงามท้ังหลาย เปนจิตท่ีแข็งแรงมีกําลัง เหมาะและ

พรอมท่ีจะใชงาน เอื้อตอการท่ีปญญาจะทํางานคิดพิจารณา

และพัฒนาเจริญงอกงาม ดงัน้ัน จิตท่ีปราโมทยจึงดีอยางย่ิง

มพุีทธพจนท่ีหลายคนคุนๆ ตรัสถึงสภาวะของจิตไววา๑๖

“ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ” แปลวา “ภิกษุท้ังหลาย จิตน้ี

ประภัสสร (ผองใส ผุดผอง หรือเปลงปลั่ง)” ท่ีวาประภัสสร

หรือผองใส ก็คือสะอาด บริสุทธิ์ น่ีคือสภาพของจิตใจตาม

ธรรมชาติของมันเอง

แลวตรัสตอไปอีกวา “ต ฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ 

อุปกฺกิลฏิ” แปลวา “แตวาจิตน้ันแล เศราหมองแลว ดวย

อปุกิเลสท่ีจรมา” หมายความวา จิตใจท่ีใสผองน้ัน ขุนหมองไป

เสยี เพราะส่ิงสกปรกท่ีเปนของแปลกปลอมเขามา (คนท่ีมใีจ

น้ันแหละ เอาของเสยีคือกิเลสและความทุกขใสเขาไป)

ยังไมจบแคน้ัน  พระองคตรัสตอไปอกีวา  “ต  อสสฺตุวา  

ปถุชุชฺโน  ยถาภตู  นปปฺชานาต,ิ  ตสมฺา  อสสฺตุวโต  ปถุชุชฺนสสฺ   

จิตตฺภาวนา นตถฺตี ิวทามิ” แปลวา “ปุถุชนผูขาดสุตะ (ไมไดเลา
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เรียน ขาดความรู ไมมกีารศึกษา) ไมรูจักจิตน้ันตามท่ีมนัเปน 

ฉะน้ัน ปุถุชนผูขาดสตุะ จึงไมมจิีตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) - 

เรายอมกลาวฉะน้ี”

ในทางตรงขาม พระองคตรัสวา “ปภสสฺรมิท ํภิกฺขเว จิตตฺ,ํ 

ต ฺจ โข อาคนฺตเุกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วปิปฺมุตตฺ, ต สตุวา อริยสาวโก 
ยถาภตู ปชานาต ิตสมฺา สตุวโต อริยสาวกสฺส จิตตฺภาวนา อตถฺตี ิ

วทามิ” แปลวา “ภิกษุท้ังหลาย จิตน้ีประภัสสร, แลจิตท่ี

ประภัสสรน้ันแล พนไปได จากอุปกิเลสท่ีจรมา, อริยสาวกผูมี

สุตะ (ผูไดเลาเรียนมคีวามรู, ผูมกีารศึกษา) รูชัดจิตน้ันตามท่ี

มนัเปน ฉะน้ัน อริยสาวกผูมสีตุะ จึงมจิีตตภาวนา (การพัฒนา

จิตใจ) - เรายอมกลาวฉะน้ี”

ขออธิบายประกอบเล็กนอยวา พระพุทธเจาตรัสบอก

ใหเรามองดูความจริงท่ีวา จิตน้ันตามธรรมชาติของมันเอง 

เปนสภาวะท่ีบริสุทธิ์ แตท่ีมันขุนมัวเศราหมองไปตางๆ น้ัน 

เปนเพราะอุปกิเลสคือสิ่งสกปรกท่ีโผลเขามา๑๗ (เหมือนทอง

ฟาเองโลง สวนพวกเมฆ หมอก ฝุน ควัน เปนของโผลจร

แปลกปลอมมา) พูดงายๆ วา กิเลสเปนของแปลกปลอม ไม
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ใชเปนเน้ือเปนตัวของจิต

ในเมื่อจิตเองเปนสภาวะบริสุทธิ์ และสภาพขุนมัวทุกข

โศกเศราหมองเปนของจรมา การพัฒนาชําระลางทําจิตใจให

ใสสะอาดผุดผอง จึงเปนไปได (ถากิเลสและความทุกขเปน

เน้ือตัวอยูในจิตเองแลว การพัฒนาทําจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ 

ก็ยอมเปนไปไมได)

เมื่อจิตใจขุนมัวทุกขโศกเศราหมองเพราะของสกปรกท่ี

จรมา จิตใจกห็ลดุรอดปลอดพนจากของสกปรกเหลาน้ันได แลว

มันก็จะสะอาดแจมใสบริสุทธิ์ผุดผองตามธรรมชาติของมัน

พวกปุถุชนท่ีขาดการศึกษา เมื่อไมรูความจริงเก่ียวกับ

ธรรมชาติของจิตอยางน้ี ก็ปลอยตัวใหถูกกิเลสบงการ ถูก

ทุกขรังควาญ กอปญหากันวุนวาย ไมคิดท่ีจะพัฒนาจิตใจให

ดีงามมีความสามารถตามศักยภาพของมัน ใหจิตปลอดพน

จากกิเลสและความทุกข เพ่ือใหมคีวามสุขท่ีแทและเปนอิสระ

แตอริยสาวกผูมีการศึกษา ไดเรียนรูหลักความจริง เขา

ใจธรรมชาติของจิตท่ีเปนสภาวะจํารัสเจิดจา และรูทันประดา

กิเลสและทุกขภัยท้ังหลายแลว ก็ดําเนินไปในมรรคาแหงการ
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พัฒนาจิตใจ ใหเปนอิสระหลุดพนจากอิทธิพลครอบงําบงการ

ของกิเลสและความทุกขท่ีเปนสภาพขุนมัวทุกขโศกเศราหมอง

ท้ังมวล จนลถึุงความสขุเกษมศานตท่ีแทจริงและย่ังยืนนาน

ประภัสสร สะทอนสู ปราโมทย

พูดไดวา ปราโมทยน้ีแหละเปนอาการแสดงออกของจิต

ใจในภาวะท่ีใกลกับธรรมชาติของมันเอง

บอกแลววา สภาวะของจิตตามธรรมชาติของมันเอง

เปน “ประภัสสร” คือ เปลงปลั่ง เจิดจา บริสุทธิ์ ผุดผอง

จิตท่ีอยูใกลสภาวะของมันอันเปนประภัสสรน้ัน แสดง

ไดพลันซ่ึงอาการท่ีเปน “ปราโมทย” คือ ราเริง สดช่ืน เบิกบาน

(ท่ีวา “ใกล” คือยังไมตองถึงกับหมดกิเลสสิ้นเชิง)

อยางท่ีพูดไปแลววา จิตท่ีมีปราโมทย สดใส ราเริง 
บันเทิง เบิกบานใจ เปนจิตท่ีปลอดโปรงมีพลัง ไมถูกอกุศล
ครอบงําหรือรบกวน แตชวยปดก้ันกันพวกอกุศลออกไป 
พรอมกันน้ันก็เปดโอกาสใหกุศลธรรมและความสุขเจริญงอก
งาม กาวไปในการพัฒนาไดเปนอยางดี
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ทีน้ี เมื่อพัฒนาจิตใจน้ันคืบหนาไป ขณะท่ีคุณสมบัติ

และสมรรถนะตางๆ จะทยอยกันเกิดและเจริญเพ่ิมพูนข้ึนมา

น้ัน อาการแสดงท่ีเปนคุณภาพของจิตใจ ๕ อยาง ก็ปรากฏ

ข้ึนมา เปนเคร่ืองบงบอกถึงความกาวหนาในการพัฒนาน้ัน 

ดังท่ีเคยบอกไปแลว ซ่ึงขอทวนอีกทีหน่ึง คือ

๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ
๒. ปต ิความอิม่ใจ ปลืม้ใจ
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็น ผอนคลายกายใจ
๔. สุข ความฉ่าํช่ืนร่ืนใจ
๕. สมาธิ ความมใีจมัน่แนว อยูตวั ไดท่ี ไมมอีะไรกวน

ไมตองพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีจะตามมา แมเพียงแค ๕ 

อยางน้ี ชีวิตก็แสนจะดีคุมคาแลว

ผูท่ีเบิกบานสดใส จะถึงความเกษมศานต

ถึงตอนน้ี แมจะพอแลว แตขอแถมพระพุทธดํารัสท่ีตรัส

สอนพระสงฆไว สาํหรับศึกษาเปนคติในการพัฒนาชีวิตตอไป 

พระองคตรัสเปนคาถา แปลมาพอใหฟงกันไดความ ดังน้ี๑๘
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เธอท้ังหลาย ผูท่ีต่ืนอยู จงสดับ ผูท่ีหลับอยู 
ก็จงต่ืน ต่ืนดีกวาหลับ เพราะวาภัยไมมีแกผูต่ืน 
(=ผูไมประมาท)

ผูใดต่ืนอยู มีสติ มีสัมปชัญญะ มีใจม่ันเปน
สมาธ ิ เบกิบาน ผองใส หม่ันไตรตรองพจิารณา
ธรรมใหถองแทถกูชัด ตามกาลโอกาส ผูน้ันมีใจ
แนวเปนหน่ึงเดียวแลว พึงกําจัดเสียไดซ่ึงความ
มืดมนแหงอวิชชา

เพราะเหตุน้ันแล ภิกษุพึงอยูกับธรรมที่จะ
นําใจใหต่ืน เธอมีความเพียร มีปญญาครองตน 
เปนผูท่ีไดฌาน ตัดกิเลสท่ีผูกรัดตัวไวกับความ
เกิดแกไดแลว จะไดสัมผัสสัมโพธิอันยอดเยี่ยม
ในอัตภาพน้ีเลยทีเดียว

แลวก็ขอจบลงดวยคาถาแหงความปราโมทย ท่ีตรัสวา

ปาโมชฺชพหุลา โหถ เขม ปตฺเถถ ภิกฺขโวติ๑๙

ภกิษุท้ังหลาย พวกเธอ จงเปนผูมากดวยความ
เบกิบานสดใส พึงปรารถนาความเกษมเถดิ ดั ง น้ี แล



กฐิน ป ๒๕๕๑ ๑๗

๑๗

                                                              
๑ ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖
๒ ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖
๓ องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๙/๓๓๗
๔ องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๖/๒๔
๕ สํ.สฬ.๑๘/๖๗๓/๔๓๘
๖ สํ.นิ.๑๖/๖๙/๓๗
๗ ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๓/๑๒๖
๘ สํ.ม.๑๙/๑๐๖๒/๕๐๑
๙ สํ.สฬ.๑๘/๖๖๕/๔๒๙
๑๐ เชน สํ.อ.๒/๒๓/๖๓; ปฏิสํ.อ.๑/๑๑๐/๒๓๒, ๑๔๕/๓๒๙; บางแหง (ปฏิสํ.อ.๒/ 

๒๙๔/๓๐๖) บอกวา “มากดวยปราโมทย” (ปาโมชฺชพหุโล) ก็คือ มีปติอยางแรง
๑๑ คุณสมบัติของจติ หมายถึง “เจตสิก”
๑๒ คือเปน อัญญสมานาเจตสิก
๑๓ เปนโสภณเจตสิกอยางหนึ่ง
๑๔ ปติปฏิสเวที (รูเจาะชัดปติ) และ สุขปฏิสเวที (รูเจาะชัดสุข)
๑๕ อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ (ทําจิตใหปราโมทยย่ิง)
๑๖ องฺ.เอก.๒๐/๕๐–๕๒/๑๑
๑๗ อรรถกถาอธิบายวา จติท่ีบรสุิทธ์ิตามสภาวะของมันเอง คือภวงัคจติ และมนัขุน

หมองเม่ือข้ึนสูวถีิมาเกลือกกล้ัวกิเลสในขณะแหงชวนะ คือแลนไปรบัรูเสพอารมณ
๑๘ ชาคริยสูตร, ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๕/๒๖๑
๑๙ จูฬโคปาลสูตร, ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑ (ฉบับสยามรัฐ เปน ปามุชฺชพหุลา, ฉบับ

ฉัฏฐสังคีติ เปน ปาโมชฺชพหุลา)
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